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Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                   ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 
                    47100- ΆΡΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127 
FAX : 2681021414 
 
 
ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 6-7-16 ημέρα Tετάρτη και ώρα 

02.00 μμ στο  οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση ) του γενικού νοσοκομείου Άρτας για 

την προμήθεια των παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των τιμημάτων του Γ.Ν. 

Άρτας :  

 

1. Μητροσκόπια (s).    
2. Ουρολογικά πεδία TUR διαστάσεων περίπου 150χ170 cm από υλικό non wover με 

ενσωματωμένη σακούλα συλλογής υγρών με φίλτρο συλλογής ιστοτεμαχίου σύστημα 
παροχέτευσης υγρών και μεταλλικό έλασμα στη σακούλα  

3. Κουρτίνα κάθετης απομόνωσης διαφανές, με μεμβράνη τομής υποδοχές αναρρόφησης , σάκο 
συλλογής υγρών διαστάσεων 225χ230 cm περίπου.    

4. Απολυμαντικό αλκοολούχο, για επιφάνειες μηχανημάτων και χειρουργικά τραπέζια. Σε 
συσκευασία μέχρι 1000ml με συσκευή ψεκασμού. (Να μην περιέχει αλδεΰδες , να περιέχει 
αλκοόλες, να είναι μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HBV-HIV). Να είναι συμβατό με 
μεταλλικές επιφάνειες. Να δρα σε 5 sec και να αναφέρετε. Να έχει άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ και 
σήμανση CE.) 

5. Οφθαλμολογικό Διάλυμμα BBS των 15ml με ουδέτερο ph 7,4 και οσμομοριακότητα όμοια των 
ενδοφθαλμίων υγρών. 

6. Καθετήρας SWAN - GANZ με δυνατότητα μετρήσεις συνεχούς της καρδιακής παροχής (Το set 
να διαθέτει σύστημα συνεχούς μέτρησης καρδιακής παροχής ( CO2 , σύστημα συνεχούς 
κορεσμού στην πνευμονική αρτηρία SuO2 , αυλό , έπιβαιβέωσεις της θέσης του συστήματος 
και δείκτη ποιότητας σήματος και θέσης).  

7. Χαρτί αποστείρωσης 100*100. 
8.  Χαρτί αποστείρωσης 60*60. 
9.  Συσκευές χορήγησης εντερικής διατροφής (με σάκο) συμβατή με αντλία Applix Vision 

Fresenius 
10. Αποστειρωμένων μετεγχειρητικών επιδέσμων με γάζα OPSITE 30*10cm. 
11. Αποστειρωμένων μετεγχειρητικών επιδέσμων με γάζα OPSITE 20*10cm. 
12. Αποστειρωμένων μετεγχειρητικών επιδέσμων με γάζα OPSITE 15*10cm. 
13. Αποστειρωμένων μετεγχειρητικών επιδέσμων με γάζα OPSITE 6.5*5cm. 
14. Επίδεσμος βάμβακος  ORTHOPAN 8 cm. 
15. Πώματα φλεβοκαθετήρων. 
16. Δείκτες πλάσματος για κλίβανο sterrad. 
17. Συσκευή Billow 2ου θαλάμου. 
18. Λάμες χειρουργείου Νο 11 (απλές). 
19. Κοπτορράπτης εντέρου 60mm- Κασέτα κοπτορράπτη 60 mm 
20. Κοπτορράπτης εντέρου 80mm- Κασέτα κοπτορράπτη 80 mm 
21. Ευθύγραμμα αρθρούμενα περιστρεφόμενα συρραπτικά 55 mm. 
22. Αποστειρωμένα αλγονικό κορδόνι για ιοντικό άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και προσθήκη 

κυτταρίνης και υαλουρονικού οξέως. Διαστάσεων 2 cm πλάτος και 4 cm μήκος ( περίπου) για 
έλκη με ιστικό έλλειμμα. 

23. Ποτηράκια ούρων αποστειρωμένα. 
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24. Αρθροσκοπικά γλύφανα 3,5 mm .Η μειοδότρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει πλήρη 
αρθρ/κό πύργο για την διεκπεραίωση των επεμβάσεων. 

25. Διαλύματα γλυκίνης 3 λίτρων για ουρολογικές επεμβάσεις. 
26. Kit 8 CVVHDF 1000 για μηχάνημα αιμοκάθαρσης Multifiltrate. 
27. Κουλούρες κεφαλής σιλικόνης πολλαπλών χρήσεων. 
28. θερμοφραφικό χαρτί 57Χ50 
29. Συσκευές μεγαλοσταγόνων  SOLOUSET 100ml ΔΕΙΓΜΑ  
30. Καθετήρας διπλού αυλού 12 F και μήκους 20 cm αιμοκάθαρσης και βιοσυμβατό υλικό με ευθεία 

άκρα. Σε μορφή set που να περιέχει βελόνα παρακέντησης, οδηγό σύρμα , διαστολέα 10 ή 12 
F . Δύο καπάκια με δυνατότητα έγχυσης. Η ροή του αίματος να υπερβαίνει τα 300 ml/min . Το 
άκρο του καθετήρα να είναι από μαλακό υλικό για αποφυγή τραυματισμού. Να διαθέτει 
πτερύγια για συρραφή. 

31. Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμάτων από αλουμίνιο με βαμβάκερή την εσωτερική επιφάνεια για 
να μην υπάρχει απώλεια θερμοκρασίας στον άρρωστο διαστάσεων 210*125 cm (περίπου) 

 
 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ                                      

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  7-7-16 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 π.μ  θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, 

και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                Η ΔΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                                                                      ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  
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